
 
 
 
 

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇO 

 
  

F O R N E C E D O R E S CNPJ/CPF OBSERVAÇÕES 

VS DELGADO COMERCIO EIRELI - EPP 12.665.218/0001-44   

ABM COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI - 
EPP 

29.906.863/0001-04  Marituba, 18 de Dezembro de 2018 

RJ COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI 29.563.124/0001-67   

N ESPECIFICAÇÃO 

VS DELGADO COMERCIO 
ABM COMERCIO DE 

MERCADORIAS 
RJ COMERCIO ALIMENTICIOS PREÇO TOTAL 

Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total  

Valor 
Unitário 

Valor Total  
Valor 

Unitário 
Valor Total  

MEDIANA 
UNIT 

TOTAL MÉDIO 

1 
Aparelho telefônico com 5 funçõees flash, 
tone/tom/pabx, mute/mudo, pause/ pausa e 
redial/rediscar. 

200 
 R$               

66,12  
 R$                   

13.224,00  
 R$                

65,50  
 R$                        

13.100,00  
 R$                 

76,04  
 R$                   

15.208,00  
 R$                      

69,22  

R$                          

13.844,00 

2 

Armário baixo com duas portas, dotado de duas 
prateleiras em MDP ou MDF, revestido com 
laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza 
com bordas e componentes nas cores amarela, 
laranja, azul ou verde. Creches II, III e pré-escola. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 
810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, 
+/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. 
Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; 
Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; 
Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; 
CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças 
laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP 
ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado melamínico de baixa 
pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. 
Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 
18mm, revestido em ambas as faces por laminado 
melamínico de baixa pressão, acabamento 
texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças 
encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 
polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) 
com “primer”, acabamento texturizado, na mesma 
cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa 
pressão dos painéis, exceto prateleiras, que 
receberão bordo colorido na parte frontal, e duas 
portas que receberão bordos coloridos nos quatro 
lados. Colagem das fitas com adesivo a base de 
PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensões 
acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), 
ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de 
acordo com seu posicionamento. Fitas de 
espessura de 3mm deverão ter seus bordos 

200 
 R$             

550,00  
 R$                 

110.000,00  
 R$              

610,00  
 R$                      

122.000,00  
 R$               

632,50  
 R$                

126.500,00  
 R$                   

597,50  

R$                       

119.500,00 



usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em 
quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a 
frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, 
em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve 
ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ 
poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza. Rodízios de duplo giro, com rodas duplas e 
bandas de rodagem em poliuretano injetado, 
diâmetro 65mm, com eixos de aço. Capacidade 
mínima de 60kg cada rodízio fixação por meio de 
rosca e contra porca. Dois giratórios com freio 
(dianteiros) e dois giratórios sem freio (traseiros). 
Cores diferenciadas entre as calotas e a banda de 
rodagem. Espaçador/ amortecedor em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetado em cores. Puxador em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetado em cores, dotado de porca M, sobre 
injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 
110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e 
fechamento automático, montagem sobreposta. 
Fechadura universal metálica, acabamento 
cromado, dotada de contra porca, com posição de 
fechamento a 90°, com chaves articuladas em 
duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa 
reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, 
dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na 
porta esquerda.                                                                                                                                         

3 

Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois 
compartimentos por meio de divisórias com portas 
independentes, dotado de quatro prateleiras 
removíveis e ajustáveis em cada compartimento  
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm 
+/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; 
Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para 
camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 
100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, 
divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio 
- chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das 
portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 
(0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - 
chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das 
portas Ø = 1/4” (mínimo). Dobradiças internas não 
visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço 
laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 
75 mm de altura - três unidades por porta.maçaneta 
e canopla inteiramente metálicas, com travamento 
sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico 
embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. 
Chaves em duplicata presas às maçanetas 
correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou 
sobreposto, sendo este último exclusivamente de 
liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta 
em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 

200 
 R$             

692,00  
 R$                 

138.400,00  
 R$              

880,00  
 R$                      

176.000,00  
 R$               

795,80  
 R$                

159.160,00  
 R$                   

789,27  

R$                       

157.854,00 



mínima de 40 micrometros na cor cinza. 

4 

Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com 
venezianas para ventilação, compartimentos de 
tamanhos médios independentes sem divisórias 
internas, fechamento das portas independentes 
através de pitão para cadeado. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm; 
Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm 
+/- 30 mm; Tolerâncias 04para camada de tinta: 
mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em 
chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em 
chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); 
Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte 
exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 
(1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas 
estampado ou sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga metálica não ferrosa 
cromado. Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ 
poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza.  

100 
 R$             

940,00  
 R$                   

94.000,00  
 R$           

1.090,00  
 R$                      

109.000,00  
 R$           

1.081,00  
 R$                

108.100,00  
 R$                

1.037,00  

R$                       

103.700,00 

5 

Armário escaninho para pasta az com capacidade 
para 40 pastas, medindo aproximadamente 
2000x900x320 mm confeccionado em chapa 24 
reforçado pintura sintética na cor cinza, chave na 
porta com chave 

200 
 R$          

1.370,00  
 R$                 

274.000,00  
 R$           

1.570,00  
 R$                      

314.000,00  
 R$           

1.575,50  
 R$                

315.100,00  
 R$                

1.505,17  

R$                       

301.034,00 

6 

Armário porta alta com 02 portas e 03 prateleiras 
interna, costas, laterais, portas, prateleira MDF 15 
mm, chave na porta com chaveamento duplo 
0,90x1,62x0,43 cor tabaco. 

70 
 R$             

519,00  
 R$                   

36.330,00  
 R$              

780,00  
 R$                        

54.600,00  
 R$               

596,85  
 R$                   

41.779,50  
 R$                   

631,95  

R$                          

44.236,50 

7 

 Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas 
montadas sobre trilhos telescópicos que permitam 
abertura total. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 
mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias 
para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 
/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS 
Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 
(espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em 
chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias 
zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste 
de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); 
Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 
(0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento 
steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico 
(mínimo 4 pinos) com sistema de travamento 
simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. 
Compressores para pastas em todas as gavetas. 
Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo 
este último exclusivamente de liga metálica não 
ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de 
trilhos telescópicos compostos por guias lineares 
com rolamentos de esferas de aço, com capacidade 
de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo 

100 
 R$             

528,00  
 R$                   

52.800,00  
 R$              

699,00  
 R$                        

69.900,00  
 R$               

607,20  
 R$                   

60.720,00  
 R$                   

611,40  

R$                          

61.140,00 



contra escape. Sapatas niveladoras em metal 
cromado com base de polipropileno injetado. 
Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 

8 

Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso 
móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 
kg e indicador (Display) digital Triagem/ lavagem. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 300 
mm; Profundidade mínima: 400 mm; Altura mínima 
da coluna: 600 mm; Capacidade mínima: 150 kg 
(divisões a cada 100g - máximo). 
CARACTERÍSTICAS Selo e lacre de calibração do 
INMETRO. Grade de apoio/proteção para a coluna. 
Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço 
inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou 
primer poliuretano. Indicador (display) digital em led 
alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. 
Desligamento automático. Deve possuir teclas de 
Zero e Tara. Pés reguláveis de borracha. Com 
limitador/sistema de proteção que resguarde a 
célula de carga de possíveis impactos e 
sobrecargas acidentais. Voltagem: 110V e 220V, 
conforme demanda. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no 
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.                                                                                                                                                                  

15 
 R$          

1.730,00  
 R$                   

25.950,00  
 R$           

2.100,00  
 R$                        

31.500,00  
 R$           

1.989,50  
 R$                   

29.842,50  
 R$                

1.939,83  

 R$                          

29.097,45  

9 

Balança eletrônica digital comercial com plataforma 
em aço inoxidável e mostrador montado junto a 
base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 
kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 
275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; 
Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g).  
CARACTERÍSTICAS Selo e lacre de calibração do 
INMETRO. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura 
em aço inoxidável ou aço carbono com pintura 
epóxi ou primer poliuretano. Indicador (display) 
digital em led alto brilho com no mínimo cinco 
dígitos, em plástico. Desligamento automático. 
Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis 
de borracha. Bateria interna que permita o 
funcionamento em situações de falta de energia 
elétrica. Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no 
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 

15 
 R$             

699,00  
 R$                   

10.485,00  
 R$              

820,00  
 R$                        

12.300,00  
 R$               

803,85  
 R$                   

12.057,75  
 R$                   

774,28  

 R$                          

11.614,20  



10 

Batedeira planetária comercial com capacidade 
volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e 
bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE 
Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 
700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; 
Capacidade volumétrica mínima: 12l. 
CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o 
motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. 
Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de 
engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três 
níveis de velocidade. Sistema de troca de 
velocidade progressiva. Acessórios mínimos 
inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor 
globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, 
com grade e desligamento automático. Motor: ¼ 
CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue 
e conectores elétricos compatíveis com a corrente 
de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V 
/ 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da 
tensão (voltagem) no cordão de alimentação 
(rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 
1,5 m de comprimento, como mínimo. 

15 
 R$          

2.270,00  
 R$                   

34.050,00  
 R$           

6.800,00  
 R$                      

102.000,00  
 R$           

2.610,50  
 R$                   

39.157,50  
 R$                

3.893,50  

 R$                          

58.402,50  

11 

Bebedouro do tipo torre (de coluna) com 
capacidade para garrafão de 20L; tensão de 
alimentação 220V; 02 (duas) torneiras (água natural 
e gelada); sistema de refrigeração por compressor 
com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); 
termostato externo para  controle gradual da 
tempratura da água gelada; alto desempenho 
(mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); 
sistema de abertura automática do garrafão; 
certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; 
na cor branca ou preta. Garantia: 01 (um) ano. 

150 
 R$             

565,00  
 R$                   

84.750,00  
 R$              

880,00  
 R$                      

132.000,00  
 R$               

649,75  
 R$                   

97.462,50  
 R$                   

698,25  

 R$                       

104.737,50  



12 

Berço infantil em MDF com grades na cor branca, 
não dobrável, com rodízios Creche I. DIMENSÕES 
E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1200 mm +/- 10 
mm; Largura: 670 mm +/- 10 mm; Altura das 
cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 
mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio 
CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Estrutura 
metálica em formato de "U" invertido para 
sustentação das cabeceiras e das grades laterais, 
confeccionada em tubo de aço carbono, secção 
circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com 
curvas nos cantos superiores. Barras 09horizontais 
superiores, distantes das cabeceiras, de modo que 
estas se configurem como alças para condução do 
berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 
5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do 
estrado em tubos de aço carbono, secção 
retangular com dimensões de 40 x 20mm, em 
chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em 
chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, 
revestida nas duas faces em laminado melamínico 
de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de 
regulagem de altura do estrado por meio de 
parafusos M6 e porcas soldadas internamente no 
topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do 
estrado em altura em no mínimo três (03) posições, 
somente por meio de ferramentas. Grades laterais 
fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 
20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes 
verticais, revestidas nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na 
cor branca. Cabeceiras em MDP, em formato 
retangular, espessura de 18mm, revestidas nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP) texturizado, na cor branca. Nas peças 
de MDP os topos devem ser encabeçados em todo 
perímetro com fita de bordo de 2mm, com 
acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor 
e tonalidade do laminado. Arestas usinadas 
configurando acabamento arredondado. Quatro 
rodízios para pisos frios, com sistema de travas por 
pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de 
vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, 
injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. 
Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo 
dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos 
dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, 
através de mecanismo metálico. Eixos com sistema 
de rosca M12. Fixação dos rodízios às estruturas 
metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. 
Estas porcas podem ser soldadas em chapas 
soldadas na parte interna dos tubos.                   

150 
 R$             

190,00  
 R$                   

28.500,00  
 R$              

420,00  
 R$                        

63.000,00  
 R$               

218,50  
 R$                   

32.775,00  
 R$                   

276,17  

 R$                          

41.425,50  



13 

Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com 
bandeja removível Creches I. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; 
Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm 
+/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à superfície do 
assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: 
mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o 
comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 
mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 
mm. CARACTERÍSTICAS Suporta até 15 kg; 
Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção 
circular em aço carbono; Assento e encosto 
acolchoados com espuma revestida de lona vinílica 
laminada com tecido; Braços ou dispositivo para 
proteção lateral; Bandeja em (PP) polipropileno 
injetado, na cor branca, removível ou articulada com 
bordas arredondadas nas laterais para retenção de 
líquidos; Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; Sapatas 
antiderrapantes com partes em contato com o piso 
emborrachadas. Cinto tipo suspensório com largura 
mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção 
entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de 
ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira 
deve prover segurança contra quedas e assegurar a 
estabilidade da criança Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza                                                                                          

75 
 R$             

210,00  
 R$                   

15.750,00  
 R$              

350,00  
 R$                        

26.250,00  
 R$               

241,50  
 R$                   

18.112,50  
 R$                   

267,17  

 R$                          

20.037,75  

14 
Cadeira assento/ encosto no couro ecológico 
marrom, estrutura 04 pes cromada com braço 
detalhe cromado com apoio em prolipropileno preto. 

200 
 R$             

174,00  
 R$                   

34.800,00  
 R$              

280,00  
 R$                        

56.000,00  
 R$               

200,10  
 R$                   

40.020,00  
 R$                   

218,03  

 R$                          

43.606,00  

15 
Cadeira diretor no courissimo preto, gomada, base 
giratória preta com regulagem, braço elipty 
cromado. 

200 
 R$             

292,00  
 R$                   

58.400,00  
 R$              

510,00  
 R$                      

102.000,00  
 R$               

335,80  
 R$                   

67.160,00  
 R$                   

379,27  

 R$                          

75.854,00  

16 
Cadeira diretor aproximação revestida em couro 
ecológico, com braço almofadado, e base ski em "s" 
cromada. 

200 
 R$             

300,00  
 R$                   

60.000,00  
 R$              

550,00  
 R$                      

110.000,00  
 R$               

345,00  
 R$                   

69.000,00  
 R$                   

398,33  

 R$                          

79.666,00  

17 
Cadeira estofada no courino preto com base em s 
cromada com braço no courino preto. 

200 
 R$             

250,00  
 R$                   

50.000,00  
 R$              

480,00  
 R$                        

96.000,00  
 R$               

287,50  
 R$                   

57.500,00  
 R$                   

339,17  

 R$                          

67.834,00  

18 
Cadeira executiva assento e encosto estofado com 
espuma injetada no tecido preto com base giratória 
a gás preta e braço corsa. 

200 
 R$             

300,00  
 R$                   

60.000,00  
 R$              

980,00  
 R$                      

196.000,00  
 R$               

345,00  
 R$                   

69.000,00  
 R$                   

541,67  

 R$                       

108.334,00  



19 

Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre 
armação tubular de aço com quatro pés. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do 
assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do 
assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 
mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 
mm (medida no ponto mais saliente do apoio 
lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 
10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima 
de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: 
mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para 
tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para 
camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 
100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e 
encosto confeccionados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo 
sete lâminas internas, com espessura máxima de 
1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto 
em espuma de poliuretano expandido, colada à 
madeira e revestida com tecido, na cor cinza, 
dotado de proteção com produto impermeabilizante 
hidro-repelente. Faces inferior do assento e 
posterior do encosto revestidas com capas de 
plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e 
do encosto à estrutura por meio de parafusos com 
rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura 
constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço 
com costura, laminado a frio, secção circular 
mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 
1,5 mm (chapa 16). Acabamento das partes 
metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. 
Terminações de tubos em plástico injetado, na cor 
preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem 
poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. 
Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em 
relação às variações do piso. Todos os encontros 
de tubos ou uniões de partes metálicas devem 
receber solda em toda a extensão da união. 
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Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, 
dotada de mecanismo amortecedor e regulador do 
assento e do encosto.  DIMENSÕES E 
TOLERÃNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 
mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; 
Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 
420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 
10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio 
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS Largura do 
assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do 
assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento 
variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; 
Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no 
ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão 
vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura 
da espuma do assento: mínima de 40 mm; 
Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 
mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme 
ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: 
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mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros 
CARACTERÍSTICAS Assento e encosto 
confeccionados em compensado anatômico 
moldado a quente, contendo no mínimo sete 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm 
cada. Estofamento do assento e do encosto em 
espuma de poliuretano expandido, colada à 
madeira e revestida com tecido, na cor cinza, 
dotado de proteção com produto impermeabilizante 
hidro-repelente. Faces inferior do assento e 
posterior do encosto revestidas com capas de 
plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e 
do encosto à estrutura por meio de parafusos com 
rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura 
composta de: Mecanismo de regulagem 
independente do assento e do encosto; inclinação 
do encosto variável em pelo menos 22º e do 
assento em pelo menos 8º com bloqueio em 
qualquer posição através de sistema de lâminas 
travadas por contato. Comando por alavanca. 
Suporte para regulagem de altura do encosto com 
curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, 
articulado e com sistema amortecedor flexível. 
Coluna de regulagem de altura do assento por 
acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 
mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e 
sistema de acoplamento cônico. Distância entre 
eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 
300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas 
de 50 mm (mínimo), Dispositivos de regulagens e 
alavancas com manoplas em material plástico 
injetado e desenho ergonômico. Acabamento das 
partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor 
preta. Terminações de tubos em plástico injetado, 
na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não 
devem poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. Todos os encontros de tubos ou 
uniões de partes metálicas devem receber solda em 
toda a extensão da união. 
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Cadeira individual empilhável com assento e 
encosto em polipropileno injetado, montados sobre 
estrutura tubular de aço, para uso adulto.  
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do 
assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do 
assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 
mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 
mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 
mm CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com costura, 
diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
Fixação do assento e encosto injetados à estrutura 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, 
comprimento 12mm. Sapatas em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de 
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encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve 
ser aplicado tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de 
enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de 
empolamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor 
cinza.                                                                                                                                                                                       
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Cadeira plástica com baço de polipropileno medidas 
550mmx540mmx740mm peso de aproximadamente 
2,545 kg, resistência de ate aproximadamente 
120kg, certificado pela ABNT ISO 9001. 
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Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. 
Creche I. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 
120 mm - 5 mm +15 mm; Largura e comprimento: 
devem ser tais que o espaço entre o colchão e as 
laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não 
exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de 
poliuretano flexível com densidade D18, integral 
(tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas 
laterais em tecido jacquard, costurado em 
matelassê (acolchoado), com fechamento 
perimetral tipo viés, e com acabamento da outra 
face do colchão plastificado. Tratamento 
antialérgico e antiácaro nos tecidos 
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Colchonete de espuma flexível de poliuretano 
Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 900 
mm +/-10 mm; Largura: 500 mm +/-10 mm; Altura: 
40 mm -5 mm/+10 mm CARACTERÍSTICAS 
Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, 
integral (sem colagem horizontal), revestido em 
material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor 
azul real, impermeável, com costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável. 

200 
 R$               

79,00  
 R$                   

15.800,00  
 R$              

160,00  
 R$                        

32.000,00  
 R$                 

90,85  
 R$                   

18.170,00  
 R$                   

109,95  

 R$                          

21.990,00  



25 

Conjunto coletivo para crianças com altura 
compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de 
uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em 
MDP ou MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico, e 20na face inferior em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), 
montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira 
empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado, 
montados sobre estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 
(Creches II e III) Largura: 800 mm; Profundidade: 
800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade 
e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS 
DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 25mm, revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior em 
laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor 
branca. Topos encabeçados com fita de bordo 
termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 
(cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com "primer" na face de colagem, 
acabamento de superfície texturizado, na cor 
laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”. 
Estrutura da mesa composta de: Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono, laminado 
a frio, com costura, secção circular diâmetro de 
38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas 
em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção retangular de 20 x 40mm, em 
chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura 
através de parafusos rosca máquina polegada, 
diâmetro de 1/4” x comprimento 2”, cabeça chata, 
fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero 
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas 
partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-
ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 
Largura do assento: 340 mm; Profundidade do 
assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 
9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do 
encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 
9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, 
+/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do 
assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA 
CADEIRA Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetados na cor laranja. Alternativamente o assento 
e o encosto poderão ser fabricados em 
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compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo cinco lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. Quando 
fabricado em compensado, o assento deve receber 
revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. 
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 
faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, 
seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Quando fabricado em compensado, o encosto deve 
receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. 
Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 
(1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à 
estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento 
em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 16mm. Fixação do encosto em 
compensado moldado à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 
18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através 
de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que 
assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor 
cinza. 
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Conjunto para crianças com altura compreendida 
entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma 
cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de laminado 
melamínico e na face inferior em chapa de 
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de 
aço. Cadeira individual empilhável com assento e 
encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, montado sobre 
estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm; 
Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 
19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e 
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm 
para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo 
em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. 
Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita 
de bordo termoplástica extrudada, confeccionada 
em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou 
PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, 
acabamento de superfície texturizado, na cor 
laranja, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura 
composta de: Montantes verticais e travessa 
longitudinal confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção 
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 
mm). Travessa superior confeccionada em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, curvado 
em formato de “C”, com secção circular, diâmetro 
de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 
38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do 
tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca 
métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca 
métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 
mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das 
sapatas (frontal e posterior) aos pés através de 
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através 
de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 
Largura do assento: 340 mm; Profundidade do 
assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 
9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do 
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encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 
9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, 
+/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do 
assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA 
CADEIRA Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor laranja. Alternativamente o assento 
e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo cinco lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. Quando 
fabricado em compensado, o assento deve receber 
revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. 
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 
faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, 
seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Quando fabricado em compensado, o encosto deve 
receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. 
Bordos com acabamento em selador seguido de 
verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento 
e encosto injetados à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 
12mm. Fixação do assento em compensado 
moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação 
do encosto em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas 
partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-
ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor cinza.                                                                                                                
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Conjunto para crianças com altura compreendida 
entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e 
quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP 
ou MDF, revestido na face superior de laminado 
melamínico e na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão, montado sobre 
estrutura tubular de aço. Cadeira individual 
empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado, 
montado sobre estrutura tubular de aço. Refeitório. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 
1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; 
Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e 
+/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA 
MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 
25mm, revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, com padrão especial de 
acabamento (impressão digital com overlay duplo), 
e cantos arredondados. Revestimento na face 
inferior em laminado melamínico de baixa pressão, 
na cor branca. Topos encabeçados com fita de 
bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) 
ou PE (polietileno), com "primer", acabamento 
texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à 
base de PUR, através do processo "Hot Melting". 
Estrutura composta de: Pés confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 
(1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 
(1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼”, 
comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda combinada. 
Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero 
virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, 
fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem 
cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura 
através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ 
poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 
CADEIRA Largura do assento: 340 mm; 
Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do 
assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 
mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do 
encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao 
chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura 
e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 
10mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e 
encosto em polipropileno copolímero virgem isento 
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de cargas minerais, injetados na cor laranja. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando 
fabricado em compensado, o assento deve receber 
revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. 
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 
faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, 
seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Quando fabricado em compensado, o encosto deve 
receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. 
Bordos com acabamento em selador seguido de 
verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento 
e encosto injetados à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 
12mm. Fixação do assento em compensado 
moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação 
do encosto em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas 
partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-
ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor cinza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Conjunto para crianças com altura compreendida 
entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma 
cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de laminado 
melamínico e na face inferior em chapa de 
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de 
aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 
Cadeira individual empilhável com assento e 
encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, montado sobre 
estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA(Pré-escola) Largura: 600 
mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm 
Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e 
+/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA 
MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 
18 mm, revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior em 
chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 
0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca 
métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos 
encabeçados com fita de bordo termoplástica 
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de 
polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), 
com "primer" na face de colagem, acabamento de 
superfície texturizado, na cor amarela, colada com 
adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: 
Montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 
mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, curvado em formato de “C”, com 
secção circular, diâmetro de 31,75mm ( 1 1/4) em 
chapa 16 (1,5 mm) -Pés confeccionados em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 
(1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero 
isento de cargas minerais, composto 
preferencialmente de 50% de matéria-prima 
reciclada ou recuperada, podendo chegar até 
100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à 
estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica 
M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca 
métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 
mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do 
porta-livros à travessa longitudinal através de 
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,0mm, 
comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e 
posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras 
e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à 
estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas 
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deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 
400 mm; Profundidade do assento: 310 mm 
Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do 
encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; 
Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura 
do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 
mm para largura e profundidade, +/- 1mm para 
espessura e +/- 10mm para altura do assento ao 
chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e 
encosto em polipropileno copolímero virgem isento 
de cargas minerais, injetados na cor amarela. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5mm. Quando 
fabricado em compensado, o assento deve receber 
revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor 
amarela. Revestimento da face inferior em lâmina 
de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento 
em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive 
nos bordos. Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas duas faces 
de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor amarela. Bordos com acabamento em selador 
seguido de verniz poliuretano Estrutura em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro 
de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do 
assento e encosto injetados à estrutura através de 
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. Fixação do assento em 
compensado moldado à estrutura através de rebites 
de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 
19mm. Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras 
e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, 
fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros na cor cinza.                                                                                                              
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Conjunto para crianças com altura compreendida 
entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e 
quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP 
ou MDF, revestido na face superior de laminado 
melamínico e na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão, montado sobre 
estrutura tubular de aço. Cadeira individual 
empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado, 
montado sobre estrutura tubular de aço. Refeitório.  
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 
1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; 
Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e 
+/-10 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA 
MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 
25mm, revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, com padrão especial de 
acabamento (impressão digital com overlay duplo), 
e cantos arredondados. Revestimento na face 
inferior em laminado melamínico de baixa pressão, 
na cor branca. Topos encabeçados com fita de 
bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) 
ou PE (polietileno), com "primer", acabamento 
texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à 
base de PUR, através do processo "Hot Melting". 
Estrutura composta de: Pés confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 
(1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 
(1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼”, 
comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda combinada. 
Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero 
virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, 
fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem 
cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à 
estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 
400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; 
Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do 
encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm 
Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do 
assento ao chão: 350 mm Tolerância: até + 2 mm 
para largura e profundidade, +/- 1mm para 
espessura e +/10mm para altura do assento ao 
chão CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e 
encosto em polipropileno copolímero virgem isento 
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de cargas minerais, injetados na cor amarela. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5mm. Quando 
fabricado em compensado, o assento deve receber 
revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor 
amarela. Revestimento da face inferior em lâmina 
de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento 
em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive 
nos bordos. Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas duas faces 
de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 
0,8mm de espessura Quando fabricado em 
compensado, o encosto deve receber revestimento 
nas duas faces de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor amarela. Bordos com 
acabamento em selador seguido de verniz 
poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, 
em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e 
encosto injetados à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
Fixação do assento em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto 
em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas 
partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-
ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima 40 micrometros, na cor cinza.                                                                                                                                                      
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Conjunto para professor composto de uma mesa e 
uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na face superior de laminado melamínico 
de alta pressão e na face inferior com chapa de 
balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, 
revestido nas duas faces em laminado melamínico 
de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura 
tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e 
encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, montados sobre 
estrutura tubular de aço. Pré-escola.  DIMENSÕES 
E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1200 mm; 
Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 
19,4 mm. Tolerância: até + 2 mm para largura e 
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-  10 
mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. 
Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou 
MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas 
faces em laminado melamínico de baixa pressão – 
BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões 
acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 
18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 
2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para 
espessura. Topos encabeçados com fita de bordo 
termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 
(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com "primer" na face de colagem, 
acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, 
colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura 
composta de: Montantes verticais e travessa 
longitudinal confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção semi-
oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). 
Travessa superior confeccionada em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de “C”, com secção circular, diâmetro 
31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm). Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, secção circular, diâmetro de 
38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do 
tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca 
métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca 
métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 
47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do 
painel à estrutura através de parafusos alto-
atarraxantes 3/16” x 5/8”, zincados. Aletas de 
fixação do painel confeccionadas em chapa de aço 
carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das 
sapatas (frontal e posterior) aos pés através de 
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
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comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos 
em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 
Largura do assento: 400 mm; Profundidade do 
assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 
12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do 
encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 
12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, 
+/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do 
assento ao chão CARACTERÍSTICAS DA 
CADEIRA Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e 
o encosto poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo 
sete lâminas internas, com espessura máxima de 
1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na face superior 
de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm 
a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, 
na cor cinza. Revestimento da face inferior em 
lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com 
acabamento em selador, seguido de verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado 
em compensado, o encosto deve receber 
revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. 
Bordos revestidos com selador seguido de verniz 
poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, 
em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e 
encosto injetados à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
Fixação do assento em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 
4,8mm, comprimento 19mm Fixação do encosto em 
compensado moldado à estrutura através de rebites 
de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero 
virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor 
cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso, Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.                                                                                                                                                                                                         
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Espremedor automático de frutas cítricas, 
comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, 
um coador/ peneira e dois cones de extração 
(castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, 
para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE 
Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 
300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. 
CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em 
aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, 
desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa 
e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou 
plástico. Jogo de cones de extração 
(carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no 
mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de 
alimentação com 1,5 m de comprimento, como 
mínimo. 

100 
 R$             

480,00  
 R$                   

48.000,00  
 R$              

600,00  
 R$                        

60.000,00  
 R$               

552,00  
 R$                   

55.200,00  
 R$                   

544,00  

 R$                          

54.400,00  

32 

Estação de trabalho ou ilha: composta de 4 mesas, 
tampos das mesas de 25 mm c/ saia, divisorias em 
MDP 15 mm, estruturas metálicas com calha para 
passagem de fiação, tamanho aproximado de 1,20 
x 1,40. mesa com gaveteiro fixo com 02 gavetas, 
com chave. 
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Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou 
MDF, revestido com laminado melamínico de baixa 
pressão cor cinza com bordas e componentes nas 
cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de 
sete caixas em polipropileno que correm sobre 
trilhos, sendo: uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; 
duas caixas tipo 2 (média), cor verde; quatro caixas 
tipo 3 (pequenas), cor laranja; trilhos na cor 
amarela. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 
810 mm; Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, 
+/- 1 mm para espessura e + /- 10 mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE Tampo, peça 
inferior, peças laterais esquerda e direita e peça 
posterior em MDP ou MDF, com espessura de 
18mm, revestido em ambas as faces por laminado 
melamínico de baixa pressão, acabamento 
texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP 
ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado melamínico de baixa 
pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. 
Topos de todas as peças encabeçados com fita de 
bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP 
(polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, 
acabamento texturizado, na mesma cor e 
tonalidade do laminado melamínico de baixa 
pressão dos painéis, exceto prateleiras, que 
receberão bordo colorido na parte frontal. Colagem 
das fitas com adesivo a base de PUR, através do 
processo “Hot Melting”. Dimensões acabadas de 
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18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm 
(largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu 
posicionamento. Fitas de espessura de 3mm 
deverão ter seus bordos usinados com raio de 
3mm. Base confeccionada em quadro soldado de 
tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 
(1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
Rodízios de duplo giro, com rodas duplas e bandas 
de rodagem em poliuretano injetado, diâmetro 
65mm, com eixos de aço. Capacidade mínima de 
60kg cada rodízio fixação por meio de rosca e 
contra porca. Dois giratórios com freio (dianteiros) e 
dois giratórios sem freio (traseiros). Cores 
diferenciadas entre as calotas e a banda de 
rodagem. Suportes metálicos, cromados para 
fixação das prateleiras Parafusos alto-atarraxantes 
para drywall para fixação dos espaçadores/ 
amortecedores. CARACTERÍSTICAS DAS CAIXAS 
E TRILHOS Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 
(média) e caixas tipo 3 (pequenas), em 
polipropileno copolímero virgem isento de cargas 
minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, 
verde e laranja. Trilhos em polipropileno copolímero 
virgem isento de cargas minerais, injetado na cor 
amarela; fixados ao corpo das estantes através de 
parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, 
de 4mmx ¾”. 
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Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 
fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de 
petróleo) ou gás natural. Cozinha (creches modelos 
tipos 1 e 3. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO Obs.: 
A largura de vão livre da porta do ambiente para 
passagem deste fogão é de 1 metro. Largura 
máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 
mm; Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O 
design das grelhas deve garantir a possibilidade de 
apoio adequado de panelas com diâmetro a partir 
de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 
90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 
180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO 
PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás 
natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP 
CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de 
seis queimadores (bocas). Com dois fornos e 
torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo 
de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP 
(gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo 
demanda). O fogão deve possuir identificação do 
tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em 
local visível junto à conexão com a rede de gás, 
através de uma das seguintes expressões: 
“UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. 
Com queimadores dotados de dispositivo 
“supervisor de chama”. Quatro pés em perfil “L” de 
aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de 
espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base 
metálica e ponteira maciça de material polimérico, 
fixadas de modo que o equipamento fique 
aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior 
composto por travessas em perfil “U” de aço inox, 
em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e 
dobras estruturais, soldadas entre si, formando um 
quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e 
porcas de aço inox. Quadro superior composto por 
travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 
(1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm 
de altura e as transversais180mm de altura, 
soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado 
aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. 
As travessas transversais constituem-se no painel 
de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempre) 
constituído em chapa de aço inox, chapa 14 
(1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma 
peça única, onde se encaixam as grelhas em 
número de seis. Reforços estruturais do tampo em 
aço inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 
(1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de 
espessura, fixados por solda a ponto na forma de 
“V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os 
reforços devem ser aplicados no perímetro do 
tampo, bem como em suas divisões internas. 
Fixação do tampo aos pés, através de quatro 
cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do 
tampo e fixadas aos pés através de parafusos e 
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 R$                 
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porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos 
queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 
1/8” de espessura, com furação para encaixe. 
Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 
mm) com puxador desenvolvido na própria peça. 
Conjunto de guias corrediças em aço inox para as 
bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade 
inferior em aço inox para panelas, constituídos por 
perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de 
largura, e espaçamento máximo de 130 mm. 
Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, 
removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do 
forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de 
parafusos auto atarraxantes de aço inox. Tubo de 
distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, 
fixado ao fogão por meio de quatro suportes em 
ferro fundido, fixados à estrutura através de 
parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo 
de distribuição deverá ser instalado na parte frontal 
do fogão e a entrada do gás se fará através de 
conexão tipo “L” (cotovelo), de 1”, com redução 
para 1/2”, situada no ponto médio da lateral do 
fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple 
duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser 
conectado ao terminal de acoplamento quando da 
instalação do fogão. Alimentação do fogão através 
de terminal de acoplamento em tubo metálico 
flexível para condução de gases conforme ABNT 
NBR 14177 - Tubo flexível metálico para 
instalações de gás combustível de baixa pressão. 
Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás 
em chapa em inox 304. Três queimadores duplos, 
compostos de queimador tipo “cachimbo” de 
300g/hora conjugado com queimador tipo “coroa” 
de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 
600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de 
chamas. E três queimadores simples, compostos de 
queimador tipo “coroa” de 300g/h. Queimador do 
forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, 
e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de 
controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, 
fixadas e alimentadas pela gambiarra. Cada 
queimador deverá ser dotado de torneira individual. 
Os queimadores conjugados devem possuir duas 
torneiras de controle. Todas as torneiras deverão 
ter limites intransponíveis nas posições aberto e 
fechado, assim como identificação de intensidade 
das chamas. Torneira do forno deve possuir 
identificação diferenciada para fácil localização, 
além da identificação para controle de temperatura. 
Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de 
entrada de ar fixados a cada injetor. Os 
queimadores do fogão e do forno devem possuir um 
dispositivo “supervisor de chama” que mantém 
aberto o fornecimento de gás para o queimador e 
fecha automaticamente o fornecimento caso haja a 
extinção acidental da chama. O dispositivo 



“supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo 
com a norma técnica ABNT NBR 15076 - 
Dispositivo supervisor de chama para aparelhos 
que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES 
DO FORNO Profundidade máxima: 580 mm; 
Largura máxima: 540 mm; Altura máxima: 30 mm. 
CARACTERÍSTICAS Paredes e teto 
confeccionados em chapa de aço inox, duplos, 
sendo a face interna confeccionada em chapa 20 
(0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). 
Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha 
com espessura mínima de 60 mm e densidade 
mínima 64 Kg/m3. Corpo da porta em chapa de aço 
inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã 
de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 
mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de 
abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas 
com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve 
possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a 
aplicação de força ou fechada de forma hermética. 
Piso em placa de ferro fundido, bipartido e 
removível, com orifício de visualização das chamas. 
Alternativamente, o piso pode ser fabricado em 
chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. 
Espessura mínima da chapa de 5 mm. Duas (2) 
bandejas corrediças em arame de aço inox, com 
perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 
50 mm entre arames ACESSÓRIOS Duas chapas 
bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada 
de duas alças com cabos no mesmo material e 
canal rebaixado para drenagem. Dimensões 
mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm.                                                                                                                                                                                                                   
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Fogão comercial central de seis queimadores com 
um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de 
petróleo) ou gás natural. Cozinha (creche modelo 
tipo 2). DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO Largura 
máxima*: 1200 mm; Profundidade máxima*: 850 
mm; Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm; Obs.: O 
design das grelhas deve garantir a possibilidade de 
apoio adequado de panelas com diâmetro a partir 
de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 
90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 
180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO 
PREVISTA 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás 
natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. 
CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de 
seis queimadores (bocas). Com um forno e 
torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo 
de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP 
(gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo 
demanda). O fogão deve possuir identificação do 
tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em 
local visível junto à conexão com a rede de gás, 
através de uma das seguintes expressões: 
“UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. 
Com queimadores dotados de dispositivo 
“supervisor de chama”. Quatro pés em perfil “L” de 
aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de 
espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base 
metálica e ponteira maciça de material polimérico, 
fixadas de modo que o equipamento fique a 
aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior 
composto por travessas em perfil “U” de aço inox, 
em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e 
dobras estruturais, soldadas entre si, formando um 
quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e 
porcas de aço inox. Quadro superior composto por 
travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 
(1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm 
de altura e as transversais180mm de altura, 
soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado 
aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. 
As travessas transversais constituem-se no painel 
de fechamento lateral do fogão Tampo (tempre) 
constituído em chapa de aço inox, chapa 14 
(1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma 
peça única, onde se encaixam as grelhas em 
número de seis. Reforços estruturais do tampo em 
aço inox, constituídos por perfil “L” em chapa 14 
(1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de 
espessura, fixados por solda a ponto na forma de 
“V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os 
reforços devem ser aplicados no perímetro do 
tampo, bem como em suas divisões internas. 
Fixação do tampo aos pés, através de quatro 
cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do 
tampo e fixadas aos pés através de parafusos e 
porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos 
queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 
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1/8” de espessura, com furação para encaixe. 
Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 
mm) com puxador desenvolvido na própria peça. 
Conjunto de guias corrediças em aço inox para as 
bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade 
inferior em aço inox para panelas, constituídos por 
perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de 
largura, e espaçamento máximo de 130 mm. 
Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, 
removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do 
forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de 
parafusos auto atarraxantes de aço inox. Tubo de 
distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, 
fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro 
fundido, fixados à estrutura através de parafusos 
sextavados e porcas em aço inox. O tubo de 
distribuição deverá ser instalado na parte frontal do 
fogão e a entrada do gás se fará através de 
conexão tipo “L” (cotovelo), de 1”, com redução 
para 1/2”, situada no ponto médio da lateral do 
fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple 
duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser 
conectado ao terminal de acoplamento quando da 
instalação do fogão. Alimentação do fogão através 
de terminal de acoplamento em tubo metálico 
flexível para condução de gases conforme ABNT 
NBR 14177 - Tubo flexível metálico para 
instalações de gás combustível de baixa pressão. 
Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás 
em chapa em inox 304. Três queimadores duplos, 
compostos de queimador tipo “cachimbo” de 
300g/hora conjugado com queimador tipo “coroa” 
de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 
600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de 
chamas. E três queimadores simples, compostos de 
queimador tipo “coroa” de 300g/h. Queimador do 
forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, 
e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de 
controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, 
fixadas e alimentadas pela gambiarra. Cada 
queimador deverá ser dotado de torneira individual. 
Os queimadores conjugados devem possuir duas 
torneiras de controle. Todas as torneiras deverão 
ter limites intransponíveis nas posições aberto e 
fechado, assim como identificação de intensidade 
das chamas. Torneira do forno deve possuir 
identificação diferenciada para fácil localização, 
além da identificação para controle de temperatura. 
Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de 
entrada de ar fixados a cada injetor. Os 
queimadores do fogão e do forno devem possuir um 
dispositivo “supervisor de chama” que mantém 
aberto o fornecimento de gás para o queimador e 
fecha automaticamente o fornecimento caso haja a 
extinção acidental da chama. O dispositivo 
“supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo 
com a norma técnica ABNT NBR 15076 - 



Dispositivo supervisor de chama para aparelhos 
que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES 
DO FORNO Profundidade máxima: 580 mm; 
Largura máxima: 540 mm; Altura máxima: 300 mm. 
CARACTERÍSTICAS Paredes e teto 
confeccionados em chapa de aço inox, duplos, 
sendo a face interna confeccionada em chapa 20 
(0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). 
Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha 
com espessura mínima de 60 mm e densidade 
mínima 64 Kg/m3. Corpo da porta em chapa de aço 
inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã 
de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 
mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de 
abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas 
com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve 
possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a 
aplicação de força ou fechada de forma hermética. 
Piso em placa de ferro fundido, bipartido e 
removível, com orifício de visualização das chamas. 
Alternativamente, o piso pode ser fabricado em 
chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. 
Espessura mínima da chapa de 5 mm. Duas (2) 
bandejas corrediças em arame de aço inox, com 
perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância máxima de 
50 mm entre arames. ACESSÓRIOS Uma chapa 
bifeteira de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de 
duas alças com cabos no mesmo material e canal 
rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 
400 mm x 400 mm +/- 5 mm.                                                                                                                                                                                        
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Fogão de piso de quatro queimadores com um 
forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de 
petróleo) ou gás natural Lactário. DIMENSÕES 
BÁSICAS E CAPACIDADE Largura máxima: 600 
mm; capacidade mínima do forno: 50 litros 
CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO Mesa em aço 
inox. Acendimento automático da mesa. Funções 
de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras 
reguláveis. Botões de controle com limites 
intransponíveis nas posições aberto e fechado, 
assim como identificação de intensidade. Cada 
queimador deverá ser dotado de botão de controle 
individual. Todos os controles deverão estar 
identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda. Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no 
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho 
CARACTERÍSTICAS DO FORNO Ascendimento 
automático. Com mínimo duas prateleiras, sendo 
pelo menos uma delas deslizante. Com grill. Deverá 
vir com a lâmpada para iluminação interna. Sistema 
de segurança para ascendimento e/ou válvula de 
segurança, que impeça a saída de gás caso a 
chama se apague. Recobrimento especial das 
paredes internas que evite acúmulo de gorduras e 
facilite a limpeza (sistema “autolimpante” ou 
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similar). Porta com visor em vidro, com eixo de 
abertura horizontal, dobradiças reforçadas com 
mola e puxador metálico de modo que a porta 
possa permanecer aberta sem a aplicação de força 
e fechar com facilidade. Piso em aço carbono 
esmaltado com orifício(s) de visualização das 
chamas.                                                                       
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Forno de micro-ondas Cozinha e lactário. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 
5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade 
mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. 
CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço 
galvanizado revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. Painel de controle digital com 
funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta 
com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de 
abertura. Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem.                                                                                                                                                                                                                       

100 
 R$             

560,00  
 R$                   

56.000,00  
 R$              

600,00  
 R$                        

60.000,00  
 R$               

644,00  
 R$                   

64.400,00  
 R$                   

601,33  

 R$                          

60.133,00  

38 

FREEZER HORIZONTAL na cor branco, 02 
tampas, frequência de 60 Hz, 220 V, dreno frontal, 
onde a água do degelo escoa para facilitar seu 
recolhimento, tampa balanceada e caixa interna em 
aço zincado. Com fechadura com chave auto 
expulsiva para maior segurança. Tampas 
balanceadas, puxadores ergonômicos, rodízios que 
facilitam a movimentação do produto, dreno de 
degelo frontal, dupla função: Freezer e conservador. 
Capacidade de armazenagem de 477L, capacidade 
bruta de 513L. Dimensões do produto (LxAxP): 
155,5 x 91,5 x 76,3 cm. Peso líquido: 88 Kg, peso 
bruto: 101.5 Kg. Acondicionado em caixa com uma 
unidade. 
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Freezer vertical comercial com capacidade mínima 
de 450 litros, com sistema frost-free (degelo 
automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e 
+7°. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE 
Largura máxima: 750 mm; Capacidade total 
mínima: 450 litros.  CARACTERÍSTICAS 
Congelador (freezer) vertical em aço inox com 
sistema de degelo “frostfree” (que não precisa 
descongelamento), com uma porta. Temperatura de 
operação para congelamento de alimentos, no 
mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo 
monobloco revestido interna e externamente em 
aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do 
gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em 
material metálico e maciço com revestimento de 
borracha resistente. Portas revestidas interna e 
externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). 
Isolamento da porta de poliuretano injetado, com 
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295.000,00  
 R$           

3.200,00  
 R$                      

320.000,00  
 R$           

3.392,50  
 R$                

339.250,00  
 R$                

3.180,83  

 R$                       

318.083,00  



espessura mínima de 45 mm e densidade mínima 
de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o 
perímetro das portas, constituída de gaxeta 
magnética sanfonada. Puxadores, trincos e 
dobradiças em aço inox. Trincos com travamento 
automático, ou sistema de imã resistente ao peso 
da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos 
batentes das portas para evitar a condensação, 
constituída de resistência elétrica de baixa potência, 
intercambiável. Sistema de controle de temperatura 
por meio de termostato regulável, dotado de 
termômetro digital, com posicionamento frontal de 
fácil acesso. Sistema de refrigeração com unidade 
compressora selada. Compressor hermético de, no 
mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V 
(conforme tensão local). Temporizador para degelo, 
dotado de compressor hermético monofásico de 
127 V ou 220 V (conforme tensão local), com 
sistema de ar forçado e degelo automático (sistema 
“frost-free”). Obs.: O compressor deve ser instalado 
na parte superior do equipamento. Gás refrigerante 
R600a, R134a ou R290. Quatro prateleiras 
removíveis em grade de aço inox, perfil de seção 
circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 
25 mm entre arames. As paredes internas do 
gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço 
inox que possibilitem o ajuste de altura das 
prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno 
do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 
(0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com 
rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido 
derramado no interior do gabinete para o dreno, 
com vistas ao seu escoamento. Painel superior em 
aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do 
sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, 
com comando automatizado, programador, 
termômetro digital e controle de temperatura. 
Conexões de fiação com bornes dotados de 
parafusos para compressão dos fios. Todo o 
sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por 
meio de braçadeiras. Devem ser utilizados 
componentes (sistema de refrigeração) que 
permitam a otimização no consumo de energia 
durante a sua vida útil. Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, 
conforme demanda. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. Cordão de alimentação com, no 
mínimo, 2,0 m de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                    



40 

Frigobar na cor branco, com capacidade líquida de 
122 litros. Armazena boa quantidade de produtos 
com comodidade e organização. Com porta latas 
para 10 unidades com a possibilidade de ser 
revertido e utilizado como prateleira na porta para 
armazenar outras embalagens. Possui 
compartimento Extra Frio que proporciona melhor 
conservação dos alimentos e mais rapidez para 
gelá-los. Tem prateleiras aramadas internas e 
removíveis e uma prateleira inferior na porta para 
garrafas de 2,5 litros. Apresenta pés frontais para 
seu perfeito nivelamento e fácil limpeza. Com 
congelador, controle de temperatura, Voltagem: 110 
ou 220 (Não é Bivolt). Dimensões: (A x L x P) 
88x49,5x54cm. Peso: 28Kg. Consumo de energia: 
19,1 KWh/mês (110V) / 19,1 KWh/mês (220). 
Acondicionado em caixa com uma unidade. 

100 
 R$             

990,00  
 R$                   

99.000,00  
 R$           

1.600,00  
 R$                      

160.000,00  
 R$           

1.138,50  
 R$                

113.850,00  
 R$                

1.242,83  

 R$                       

124.283,00  

41 
Gaveteiro fixo com 2 gavetas em mdf 15 mm, 
chaveamento duplo, corrediça metalica, medindo 
0,35x0,26x0,46, cor malaga. 

1.000 
 R$             

105,00  
 R$                 

105.000,00  
 R$              

150,00  
 R$                      

150.000,00  
 R$               

120,75  
 R$                

120.750,00  
 R$                   

125,25  

 R$                       

125.250,00  

42 

Lavadora alta pressão, transporte e versátil, com 
mangueira de pressão aproximada de 5m a 8m, 
potência de aproximadamente 1,8 a 2,2kw, pressão 
de trabalho 1.600 psi/110 bar, tensão rede 220v. 
garantia de 1 (um) ano. 

20 
 R$             

265,00  
 R$                      

5.300,00  
 R$              

600,00  
 R$                        

12.000,00  
 R$               

304,75  
 R$                     

6.095,00  
 R$                   

389,92  

 R$                            

7.798,40  

43 

Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e 
copo monobloco, indicado para triturar alimentos 
leves com adição de líquido DIMENSÕES E 
CAPACIDADE Altura máxima: 750 mm; Largura 
máxima: 460 mm; Profundidade máxima: 380 mm; 
Capacidade volumétrica: 8 litros. 
CARACTERÍSTICAS Copo removível 
confeccionado em chapa de aço inox, em peça 
única (monobloco), sem soldas, com espessura de, 
no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material 
plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de 
chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas 
rebatidas para o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo que não haja retenção de 
resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas 
lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, 
espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com 
dobras estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima 
de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em 
material plástico injetado. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada de 
líquidos no gabine do motor. Sapatas antivibratórias 
em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca 
fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas 
poderão ser de bronze ou outro material apropriado 
que garanta o desempenho mecânico e a 
durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas 
facas, eixo e elementos de fixação deve ser 

100 
 R$             

870,50  
 R$                   

87.050,00  
 R$           

1.750,00  
 R$                      

175.000,00  
 R$           

1.001,08  
 R$                

100.108,00  
 R$                

1.207,19  

 R$                       

120.719,00  



removível para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. Flange de acoplamento 
do motor, pinos de tração e elementos de fixação 
em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor 
monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de 
alimentação com, no mínimo, 1,5 m de 
comprimento.  

44 

Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e 
copo monobloco, indicado para triturar alimentos 
leves com adição de líquido. DIMENSÕES E 
CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura 
máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; 
Capacidade volumétrica: 4 litros. 
CARACTERÍSTICAS Copo removível 
confeccionado em chapa de aço inox, em peça 
única (monobloco), sem soldas, com espessura de, 
no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material 
plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de 
chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas 
rebatidas para o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo que não haja retenção de 
resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas 
lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, 
espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com 
dobras estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima 
de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em 
material plástico injetado. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada de 
líquidos no gabinete do motor. Sapatas 
antivibratórias em material aderente e 
antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da 
faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze 
ou outro material apropriado que garanta o 
desempenho mecânico e a durabilidade do 
conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível para 
limpeza, sem a necessidade de utilização de 
ferramentas. Flange de acoplamento do motor, 
pinos de tração e elementos de fixação em aço 
inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, 
no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, 
conforme demanda. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. Cordão de alimentação com, no 
mínimo, 1,5 m de comprimento 

100 
 R$             

795,00  
 R$                   

79.500,00  
 R$           

1.380,00  
 R$                      

138.000,00  
 R$               

914,25  
 R$                   

91.425,00  
 R$                

1.029,75  

 R$                       

102.975,00  



45 

Liquidificador industrial com cavalete em aço 
pintado e copo monobloco basculante em aço inox, 
indicado para triturar alimentos leves com adição de 
líquido em de grandes quantidades DIMENSÕES E 
CAPACIDADE Altura máxima: 1100 mm; Largura 
máxima: 460 mm; Profundidade máxima: 690 mm; 
Capacidade volumétrica: 15 litros. 
CARACTERÍSTICAS Copo removível 
confeccionado em chapa de aço inox, em peça 
única (monobloco), sem soldas, com espessura de, 
no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material 
plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de 
chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas 
rebatidas para o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo que não haja retenção de 
resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas 
lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. Tampa do copo em borracha 
atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo 
vazamento de líquido durante o processamento, 
sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima 
de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em 
material plástico injetado. Dreno da flange 
posicionado de modo a não haver entrada de 
líquidos no gabinete do motor. Cavalete 
confeccionado em aço, espessura de chapa de, no 
mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. 
Sapatas antivibratórias em material aderente e 
antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da 
faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze 
ou outro material apropriado que garanta o 
desempenho mecânico e a durabilidade do 
conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível para 
limpeza, sem a necessidade de utilização de 
ferramentas. Flange de acoplamento do motor, 
pinos de tração e elementos de fixação em aço 
inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, 
no mínimo, 1,5 HP. Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, 
conforme demanda. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. Cordão de alimentação com, no 
mínimo, 1,5 m de comprimento.  

100 
 R$          

1.250,00  
 R$                 

125.000,00  
 R$           

2.300,00  
 R$                      

230.000,00  
 R$           

1.437,50  
 R$                

143.750,00  
 R$                

1.662,50  

 R$                       

166.250,00  

46 
Longarina 3 lugares assento e encosto em PVC 
preto, estrutura cromada. 

350 
 R$             

310,00  
 R$                 

108.500,00  
 R$              

600,00  
 R$                      

210.000,00  
 R$               

356,50  
 R$                

124.775,00  
 R$                   

422,17  

 R$                       

147.759,50  

47 
Mesa de 1,63x0,60x0,72 tampo superior, laterais 
em MDF-BP 25mm 

250 
 R$             

490,00  
 R$                 

122.500,00  
 R$              

590,00  
 R$                      

147.500,00  
 R$               

563,50  
 R$                

140.875,00  
 R$                   

547,83  

 R$                       

136.957,50  

48 
Mesa de reunião em MDF de 40 a 44 mm 
retangular 270x105x0,75 cm cor malaga. 

250 
 R$             

711,00  
 R$                 

177.750,00  
 R$           

1.000,00  
 R$                      

250.000,00  
 R$               

817,65  
 R$                

204.412,50  
 R$                   

842,88  

 R$                       

210.720,00  



49 
Mesa em l tampo e pés 25mm, na cor 
ebano/ebano.com 02 gavetas fixa, 
larg.160x160xprofu.0,60 alt.0,75 

250 
 R$             

420,00  
 R$                 

105.000,00  
 R$              

780,00  
 R$                      

195.000,00  
 R$               

483,00  
 R$                

120.750,00  
 R$                   

561,00  

 R$                       

140.250,00  

50 
Mesa light em l uma mesa de 0,90 mais mesa de 
1,36 mais canto 0,60 x 0,72, tampo superior, 
laterais em MDF-BP 25mm. 

250 
 R$             

475,00  
 R$                 

118.750,00  
 R$              

900,00  
 R$                      

225.000,00  
 R$               

546,25  
 R$                

136.562,50  
 R$                   

640,42  

 R$                       

160.105,00  

51 

Mesa plástica branca de polipropileno medidas 
680mmx680mmx730mm, peso de 
aproximadamente 3,7 kg, certificado ABNT ISO 
9001. 

500 
 R$             

155,00  
 R$                   

77.500,00  
 R$              

168,00  
 R$                        

84.000,00  
 R$               

178,25  
 R$                   

89.125,00  
 R$                   

167,08  

 R$                          

83.540,00  

52 

Mesa de reunião com tampo redondo em MDF 
revestido de laminado melamínico, montada sobre 
coluna central dotada de quatro pés. DIMENSÕES 
E TOLERÂNCIAS DA MESA Diâmetro do tampo: 
1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para 
acomodação de pessoas em cadeira de rodas 
(PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 
9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: 
mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm 
+/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para 
camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 
100 micrometros CARACTERÍSTICAS Tampo em 
MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face 
inferior com laminado melamínico de baixa pressão 
(Bp), e na face superior com laminado melamínico 
de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, 
acabamento texturizado. Bordos encabeçados com 
perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a 
mesma tonalidade do laminado do tampo, 
admitindo-se pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, textura). O 
perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao 
tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. 
Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do 
tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a 
frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, 
com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; 
Coluna central fabricada com tubo de aço laminado 
a frio, com costura, com diâmetro de 3” (polegadas), 
com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Pés 
em número de quatro, confeccionados em tubo de 
aço laminado a frio, com costura, perfil retangular 
de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima 
de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca métrica M6 com buchas 
metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, 
com partes em contato com o piso em plástico 
injetado. Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. 
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. 
Acabamento das partes metálicas em pintura em 
pó, brilhante, na cor cinza. Todos os encontros de 
tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 

200 
 R$             

700,00  
 R$                 

140.000,00  
 R$              

800,00  
 R$                      

160.000,00  
 R$               

805,00  
 R$                

161.000,00  
 R$                   

768,33  

 R$                       

153.666,00  



solda em toda a extensão da união.  

53 

Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em 
MDF revestido de laminado melamínico, montada 
sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS 
Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; 
Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de 
pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento 
às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve 
possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 
mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na 
face superior com laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou 
branco, acabamento texturizado. Bordos 
encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, 
na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do 
laminado do tampo, admitindo-se pequenas 
variações decorrentes das características de cada 
material (brilho, textura). O perfil deve ser 
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. Estrutura 
constituída de: Estrutura em aço carbono com dois 
pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação 
do tampo à estrutura através de parafusos de rosca 
com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em 
nylon ou polipropileno injetado. Terminações de 
tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, 
fixadas através de encaixe. Estas não devem poder 
ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças 
injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de 
injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes 
metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza 
ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de 
partes metálicas devem receber solda em toda a 
extensão da união.                                                                                

200 
 R$             

950,00  
 R$                 

190.000,00  
 R$           

1.200,00  
 R$                      

240.000,00  
 R$           

1.092,50  
 R$                

218.500,00  
 R$                

1.080,83  

 R$                       

216.166,00  



54 

Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF 
revestido de laminado melamínico, montada sobre 
suporte metálico com dois pés. Tampo retangular: 
1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 
mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de 
rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT 
NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima de 730 mm DIMENSÕES E 
TOLERÃNCIAS Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 
0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 
40 micrometros /máximo 100 micrometros 
CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, revestido na face inferior com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na 
face superior com laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou 
branco, acabamento texturizado. Bordos 
encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, 
na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do 
laminado do tampo, admitindo-se pequenas 
variações decorrentes das características de cada 
material (brilho, textura). O perfil deve ser 
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies. Estrutura 
constituída de: Estrutura em aço carbono com dois 
pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação 
do tampo à estrutura através de parafusos de rosca 
com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em 
nylon ou polipropileno injetado. Terminações de 
tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, 
fixadas através de encaixe. Estas não devem poder 
ser retiradas sem o uso de ferramentas. 
Acabamento das partes metálicas em pintura em 
pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os 
encontros de tubos ou uniões de partes metálicas 
devem receber solda em toda a extensão da união. 

200 
 R$             

370,00  
 R$                   

74.000,00  
 R$              

590,00  
 R$                      

118.000,00  
 R$               

425,50  
 R$                   

85.100,00  
 R$                   

461,83  

 R$                          

92.366,00  

55 
Mesa para escritório com 2 gavetas largura: 120 cm 
altura: 74 cm profundidade: 58 cm. 

200 
 R$             

550,00  
 R$                 

110.000,00  
 R$              

700,00  
 R$                      

140.000,00  
 R$               

632,50  
 R$                

126.500,00  
 R$                   

627,50  

 R$                       

125.500,00  

56 
Mesa reta com tampo em tamburato 44 mm, painel 
frontal simples em MDF 15 mm, sapata nivelada de 
altura 1,70x0,75x0,80, cor tabaco. 

200 
 R$             

482,00  
 R$                   

96.400,00  
 R$              

680,00  
 R$                      

136.000,00  
 R$               

554,30  
 R$                

110.860,00  
 R$                   

572,10  

 R$                       

114.420,00  



57 

Poltrona individual estofada, revestida em couro 
sintético, dotada de apoio de braços. Amamentação 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Profundidade útil 
do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; 
Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 
570 mm; Altura (h) da superfície do assento: 
mínima 420 mm / máxima 450 mm; Extensão 
vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; Largura 
útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; 
Inclinação da superfície do assento (em relação à 
horizontal): entre -2º e -7º; Ângulo do encosto (em 
relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 
110º; Altura do apoio de braços (em relação ao 
assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; 
Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. 
CARACTERÍSTICAS Estrutura confeccionada em 
perfis tubulares de aço carbono, com secção 
retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, 
e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura 
em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, 
com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, 
com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em 
contato com o piso em plástico injetado. Base de 
sustentação do assento e do encosto em percintas 
elásticas. Laterais (braços), suporte do assento e 
suporte do encosto, de formato prismático. Cada 
um destes elementos deve ser inteiramente 
revestido em couro sintético, exceto a parte inferior 
do assento que deve ser revestida de tecido não 
tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As 
superfícies revestidas em couro sintético devem 
receber camadas internas de espuma laminada 
(espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a 
superfície do móvel seja almofadada. No apoio de 
braços (parte superior das laterais) a espuma 
deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e 
possuir densidade mínima D-23. Almofada do 
assento confeccionada em espuma de densidade 
D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, 
revestida com couro sintético, dotada de uma 
subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada 
do encosto confeccionada em espuma de 
densidade D-26 com mínimo de 100 mm de 
espessura, revestida com couro sintético, dotada de 
uma subcamada de tecido não tecido (TNT). As 
almofadas deverão ser fixadas de forma 
permanente, mas não devem apresentar áreas em 
suas laterais que possam acumular sujidades. 
Couro sintético para os revestimentos, texturizado, 
atóxico, laminado internamente com tecido de 
poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e 
espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na 
cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX.                                                                                        

75 
 R$             

315,00  
 R$                   

23.625,00  
 R$              

440,00  
 R$                        

33.000,00  
 R$               

362,25  
 R$                   

27.168,75  
 R$                   

372,42  

 R$                          

27.931,50  



58 
Projetor multimídia 3200 lumens - resolução nativa 
800x600 hdmi usb, com brilho de 3200 ansi lumens 
e uma alta taxa de contraste de 13000:1. 

30 
 R$          

2.327,00  
 R$                   

69.810,00  
 R$           

3.900,00  
 R$                      

117.000,00  
 R$           

2.676,05  
 R$                   

80.281,50  
 R$                

2.967,68  

 R$                          

89.030,40  

59 

Quadro com superfície em laminado branco 
brilhante especial para escrita e fixação de 
acessórios magnéticos. Creches II e III. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm 
+/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; 
Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente 
a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; 
Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de 
chapa metálica e laminado melamínico branco; 
Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 
apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores 
vermelho, verde, azul e preto. 

400 
 R$             

245,00  
 R$                   

98.000,00  
 R$              

450,00  
 R$                      

180.000,00  
 R$               

281,75  
 R$                

112.700,00  
 R$                   

325,58  

 R$                       

130.232,00  

60 

Quadro com superfície em laminado branco 
brilhante especial para escrita e fixação de 
acessórios magnéticos Pré-escola. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; 
Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. 
CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; 
Moldura em alumínio anodizado fosco; 
Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de 
chapa metálica e laminado melamínico branco; 
Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 
apagador 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores 
vermelho, verde, azul e preto. 

400 
 R$             

316,32  
 R$                 

126.528,00  
 R$              

600,00  
 R$                      

240.000,00  
 R$               

363,77  
 R$                

145.508,00  
 R$                   

426,70  

 R$                       

170.680,00  

61 

Quadro em metal para fixação de avisos. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm 
+/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; 
CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos 
arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo 
confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em 
chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação 
invisível permitindo instalação na vertical ou 
horizontal. 

100 
 R$             

280,00  
 R$                   

28.000,00  
 R$              

450,00  
 R$                        

45.000,00  
 R$               

322,00  
 R$                   

32.200,00  
 R$                   

350,67  

 R$                          

35.067,00  

62 

Refrigerador vertical combinado, linha branca, 
sistema de refrigeração “frostfree” (degelo 
automático) com capacidade mínima de 410 litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE Largura 
máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 
litros CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" 
com duas portas (freezer e refrigerador). 
Refrigerador vertical combinado, linha branca. 
Sistema de refrigeração “frostfree”. Gabinete 
externo do tipo monobloco e portas revestidas em 
chapa de aço com acabamento em pintura 
eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas 
revestidas com painéis plásticos moldados com 
relevos para suporte das prateleiras internas 
deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e 
reguláveis, de material resistente. Prateleiras da 
porta e cestos em material resistente, removíveis e 
reguláveis. Gaveta em material resistente para 
acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. 

100 
 R$          

2.900,00  
 R$                 

290.000,00  
 R$           

3.200,00  
 R$                      

320.000,00  
 R$           

3.335,00  
 R$                

333.500,00  
 R$                

3.145,00  

 R$                       

314.500,00  



Sistema de fechamento hermético. Batentes das 
portas dotados de sistema antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura ajustável. 
Sistema de degelo “frostfree”. Gás refrigerante 
R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, 
conforme demanda. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 

63 

Refrigerador vertical combinado, linha branca, 
sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade 
mínima de 300 litros  DIMENSÕES BÁSICAS E 
CAPACIDADE Largura máxima: 620 mm; 
Capacidade total: mínima de 300 litros 
CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com 
duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador 
vertical combinado, linha branca. Sistema de 
refrigeração “frostfree”. Gabinete externo do tipo 
monobloco e portas revestidas em chapa de aço 
com acabamento em pintura eletrostática (em pó), 
na cor branca. Partes internas revestidas com 
painéis plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas deslizantes. 
Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de 
material resistente. Prateleiras da porta e cestos em 
material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta 
em material resistente para acondicionamento de 
frutas, verduras ou legumes. Sistema de 
fechamento hermético. Batentes das portas dotados 
de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. Sistema de controle de 
temperatura por meio de termostato ajustável. 
Sistema de degelo “frostfree”. Gás refrigerante 
R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, 
conforme demanda. Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem                                                                                                                                                                          

100 
 R$          

1.750,00  
 R$                 

175.000,00  
 R$           

2.800,00  
 R$                      

280.000,00  
 R$           

2.012,50  
 R$                

201.250,00  
 R$                

2.187,50  

 R$                       

218.750,00  

64 

SMART TV FULL HD 55 polegadas, na cor preta, 
com resolução FULL HD 1080p e conversor und 1, 
digital integrado, 03 entradas HDMI, busca 
automática de canais com desligamento 
automático, nivelador automático de volume, 
legendas, relógio temporizador (on/off) e recurso 
picture in picture, gravar programas e possibilidade 
de usar o controle remoto no smartphone. Garantia 
mínima de 12 meses. 

10 
 R$          

5.666,00  
 R$                   

56.660,00  
 R$           

4.800,00  
 R$                        

48.000,00  
 R$           

6.515,90  
 R$                   

65.159,00  
 R$                

5.660,63  

 R$                          

56.606,30  

65 

SMART TV FULL HD 42" com entrada para HDTV, 
com entradas HDMI para conexão HD, dispositivo 
conectado por HDMI, entrada para PC, conversor 
TV digital interno. 

50 
 R$          

2.750,00  
 R$                 

137.500,00  
 R$           

2.900,00  
 R$                      

145.000,00  
 R$           

3.162,50  
 R$                

158.125,00  
 R$                

2.937,50  

 R$                       

146.875,00  



66 

SMART T FULL HD 32" com entrada para HDTV, 
com entradas HDMI para conexão HD, dispositivo 
conectado por HDMI, entrada para PC, conversor 
TV digital interno. 

50 
 R$          

1.700,00  
 R$                   

85.000,00  
 R$           

1.900,00  
 R$                        

95.000,00  
 R$           

1.955,00  
 R$                   

97.750,00  
 R$                

1.851,67  

 R$                          

92.583,50  

67 

VENTILADOR DE PAREDE com grade de aço 
medindo aproximadamente 60 cm de diâmetro, 3 
pás e 3 velocidades, material da hélice em plástico, 
com inclinação ajustável. Com alimentação em 
energia elétrica.  Voltagem: Bi volt  

300 
 R$             

243,08  
 R$                   

72.924,00  
 R$              

330,00  
 R$                        

99.000,00  
 R$               

279,54  
 R$                   

83.862,00  
 R$                   

284,21  

 R$                          

85.263,00  

VALOR TOTAL ESTIMADO 
 

R$              6.218.336,00 R$                   8.820.400,00 R$             7.151.087,50 R$                    7.396.607,83 

 

Marituba, 18 de dezembro de 2018. 

                                                                                                                                     
 

 
Laudicea Dantas da Silva Albuquerque 

Coordenadora de Compras da SEMED de Marituba/PA 
Portaria nº 008/2017-SEMED 
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